Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2020. (…...) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel a
következőket rendelem el:
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy Kistokaj Község Önkormányzata, Kistokaj polgárainak közművelődési igényei és
érdekei, valamit a helyi lehetőségek, sajátosságai alapján rendeletben határozza meg közművelődési
feladatát. Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és
mértékét.
A rendelet hatálya
2.§
(1) Jelen rendelet területi hatálya Kistokaj Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Jelen rendelet személyi és tárgyi hatálya kiterjed:
a.) a közművelődési tevékenységben résztvevőkre
b.) a közösségi színtérre, annak fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottjaira
c.) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra,
társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel
Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közművelődési megállapodást köt.
Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások
3.§
(1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése a közművelődési tevékenységek és
a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a
következők szerint:
a) rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (továbbiakban IKSZT) (3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc u. 51.)
b) Közművelődési Könyvtár (3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc u. 51.)
c) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken,
valamint a partnertelepülések programjain,
d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások és a közművelődési feladatok
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finanszírozásához szükséges összeget a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg
Továbbá a kötelező művelődő közösségek támogatásán túl Kistokaj Község Önkormányzat a helyi
közművelődési tevékenység támogatása terén az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja még:
a.) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
b.) az egész életre kiterjedő tanulás feltételének biztosítása
c.) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja
4.§
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében közösségi színteret tart fent.
(2) Az Önkormányzat közösségi színtérként kijelöli az Integrált Közösségi Szolgáltató Teret és a
Közösségi Könyvtárat (3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc u. 51. szám alatti ingatlant.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
a.) köznevelési intézményekkel
b.) egyházközségekkel
c.) kulturális tevékenységet végző társadalmi és civil szervezetekkel
Közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése
5.§
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL.
törvény és a rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti
és más jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
A közművelődési feladatellátás finanszírozása
6.§
Az Önkormányzat közművelődési feladatait, az IKSZT és a Közösségi Könyvtár működtetését
költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési
támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és a pályázati forrás.
Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladati vagy egyéb feladatok ellátására
pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.
Záró rendelkezések
7.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a község
közművelődési feladatairól szóló 15/199.(IX.26.) önkormányzati rendelete.
Bernáth József
polgármester

Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. ……………..
Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző
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1. melléklet a közművelődésről szóló …/2020. (….) önkormányzati rendelethez
Az IKSZT használati szabályzata
Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló önkormányzati rendeletében állapítja meg közösségi színterét, amellyel a közművelődési feladatok
folyamatos megvalósítása érdekében közművelődési helyszínként működtet. A muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 73.(1),(2) bekezdése
kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi
önkormányzatok feladata.” Az IKSZT és a Közösségi Könyvtár szolgáltatásait, programjait minden
kistokaji lakos igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.
1. Fenntartója: Kistokaj Község Önkormányzata (3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43.)
2. Székhelye: IKSZT 3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc u. 51.
3. Levelezési cím: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. (Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal)
4. Telefon: 0630/7426526
5. Elektronikus levelezési cím: konyvtar@kistokaj.hu
3. A IKSZT igénybevételének szabályozása:
3.1. A helység/helyszín igénybevételének szándékát a Polgármestertől legalább 30 munkanappal a
tervezett igénybevétel előtt kell kérni. A Polgármester az állandó közművelődési programok
időpontjainak figyelembe vételével biztosítja a helység használatát az igénylőnek.
3.2. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármester jelöltek, képviselő
jelöltek, valamint az országgyűlési képviselő -választáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek
egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér helységeit, kampányrendezvény
tartása céljából az 3.1. pontban foglaltak szerint.
3.3.Az Önkormányzat a községben működő civil szervezetek részére, a 3.1. pontban foglaltak
betartásával, kérelemre ingyenesen biztosíthatja a közösségi színtér helységeinek igénybevételét.
3.4. Az IKSZT használata során a 6. pontban rögzített házirend betartása kötelező.
3.5. A terem max kapacitása: előadások esetében 140 fő, asztalt és táncteret igénylő rendezvény
esetében 100 fő
3.6. Az igénylő lap kizárólag személyesen adható le ügyfélfogadási időben Kistokaj Község
Önkormányzat titkárságán
3.7. A beérkezett igényre 15 munkanapon belül az önkormányzat írásos árajánlatot ad a kérelmező
részére, amennyiben biztosítja a helyiség használatát. Amennyiben az önkormányzat elutasítja az
igényt 15 munkanapon belül írásban nyilatkozik.
3.8. Az önkormányzat ajánlatának elfogadása vagy elutasítása írásban, eredeti aláírással ellátott
levélben történhet. Bérbeadási kötelezettség csak az ajánlat elfogadását követően, a bérleti szereződés
aláírását követően keletkezik.
4. Az IKSZT díjmentes és díjköteles használata.
4.1. Díjmentesen engedélyezhető az IKSZT használata:
4.1.1. a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvény
4.1.2. e szabályzatban meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása a 3.2. szerint
4.1.3. a településen működő civil szervezetek/civil társaságok által igénybevétel kérelmezése
esetén
4.1.4. a lakosság részére ingyenes egészségügyi szűrés/vizsgálat céljából
4.1.5. a lakosság általi vagy a település lakosságát kiszolgáló közérdekű nem belépő fizetéséhez
kötött rendezvények, programok esetében
4.1.6. azon esetben, amennyiben a díjmentes igénybevétel alkalmával a rendezvény szervezője
haszonszerző tevékenységet nem folytat.
4.2 .Díjköteles engedélyezhető tevékenységek és szolgáltatások:
4.2.1. üzleti célú tevékenységek igénybevétele
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4.2.2. magánszemélyek részére, az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartása, esküvő
céljára történt igénybevétel
4.2.3. termékbemutatók igénybevétele
4.2.4. a lakosság részére nem ingyenes egészségügyi szűrés/vizsgálat céljából
5. A helység/helyszín használatára vonatkozó megállapodást
5.1. Az IKSZT használatára vonatkozó megállapodás megkötésére az Önkormányzat képviseletében
a polgármester jogosult.
5.2. Az IKSZT használatára vonatkozó díjakat az Önkormányzat határozat 1.számú függelék
állapítja meg.
5.3. A díjat a megállapodás alapján az Önkormányzat Hivatalának pénztárába/…………………
számú számlájára átutalással kell befizetni.
6. Az IKSZT általános házirendje
6.1. Az igénybevétel esetén annak teljes körű felelősség vállalással történhet.
6.2. Az IKSZT közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi
felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.
6.3. A közösségi színtér helyszínén minden látogató köteles a közösségi és társas élet szabályait
betartani, kulturált magatartást tanúsítani.
6.4. A látogató személyes tárgyainak megóvásáért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
6.5. Az IKSZT-ben 14 éven aluliak 20.00. óra után csak szülő vagy felnőtt korú személy felügyelete
mellett tartózkodhat.
6.6. A házirend, jogvédelmi előírások betartásáért, valamint a polgármester vagy az általa megbízott
felelős személy, egy személyben felel.
6.7. A házirend betartása, minden látogató számára kötelező.
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2. melléklet a közművelődésről szóló …/2020. (….) önkormányzati rendelethez
A Közösségi könyvtár használati szabályzata
Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló önkormányzati rendeletében állapítja meg közösségi színterét, amellyel a közművelődési feladatok
folyamatos megvalósítása érdekében közművelődési helyszínként működtet. A muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 73.(1),(2) bekezdése
kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi
önkormányzatok feladata.” Az IKSZT és a Közösségi Könyvtár szolgáltatásait, programjait minden
kistokaji lakos igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.
1. Fenntartója: Kistokaj Község Önkormányzata (3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43.)
2. Székhelye: Közösségi Könyvtár 3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc u. 51.
3. Levelezési cím: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. (Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal)
4. Telefon: 0630/7426526
5. Elektronikus levelezési cím: konyvtar@kistokaj.hu
3. A Közösségi Könyvtár igénybevételének szabályozása:
3.1. A közösségi könyvtárat minden Kistokaji lakos díjmentesen használhatja nyitvatartási időben.
3.2. A közösségi könyvtárat minden gyermek, aki a Kistokaji Általános Iskola tanulója lakos
díjmentesen használhatja nyitvatartási időben.
4. A könyvtár díjmentes és díjköteles szolgáltatásai:
4.1. Díjmentes szolgáltatások:
4.2.1. Könyvári alapszolgáltatások
4.2.2. Nyomtatás 20 lap alatt
4.2.3. Fénymásolás 20 lap alatt
4.2 .Díjköteles szolgáltatások:
4.2.1. Nyomtatás 20 lap felett
4.2.2. Fénymásolás 20 lap felett
5. A könyvtár általános házirendje
6.1. Az igénybevétel esetén annak teljes körű felelősség vállalással történhet.
6.2. A könyvtár közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi
felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.
6.3. A könyvtárban minden látogató köteles a közösségi és társas élet szabályait betartani, kulturált
magatartást tanúsítani.
6.4. A látogató személyes tárgyainak megóvásáért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
6.5. A házirend, jogvédelmi előírások betartásáért, valamint a polgármester vagy az általa megbízott
felelős személy, egy személyben felel.
6.6. A házirend betartása, minden látogató számára kötelező.
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3. melléklet a közművelődésről szóló ………./2020. …….önkormányzati rendelethez
Közösségi könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: 16.00-19.00
Kedd: szünnap
Szerda: 15.30-18.30.
Csütörtök: 09.00-12.00
Péntek: 08.30-12.00
Szombat: 10.30.-18.00
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1. függelék a közművelődésről szóló ……../2020. (………….) önkormányzati rendelethez
Közösségi színtér alkalmazott díjai

A bérleti díjak kistokaji lakos, vagy közeli hozzátartozója esetén családi rendezvényekre:
Terembérlet díja
Díj nettó/óra
Díj bruttó/óra
Résztvevők
100 fő
50 főig
100 főig
50 főig
100 főig 100 fő felett
létszáma
felett
6 000 Ft 10 000 Ft
15 000 Ft 7 620 Ft 12 700 Ft
19 050 Ft
Szolgáltatások
Díj nettó/alkalom
Díj bruttó/alkalom
Résztvevők
100 fő
50 főig
100 főig
50 főig
100 főig 100 fő felett
létszáma
felett
Terem berendezése
5 000 Ft 10 000 Ft
15 000 Ft 6 350 Ft 12 700 Ft
19 050 Ft
Terítés, mosogatás
10 000 Ft 20 000 Ft
30 000 Ft 12 700 Ft 25 400 Ft
38 100 Ft
Székszoknya
20 000 Ft 40 000 Ft
60 000 Ft 25 400 Ft 50 800 Ft
76 200 Ft
Mindösszesen
41 000 Ft 80 000 Ft 120 000 Ft 52 070 Ft 101 600 Ft
152 400 Ft

Terembérlet díja
Résztvevők
létszáma
Szolgáltatások
Résztvevők
létszáma
Terem berendezése
Terítés, mosogatás
Székszoknya
Mindösszesen

Külsősök / bál, előadás, termékbemutató, eüszűrés
Díj nettó/óra
Díj bruttó/óra
50 főig

100 főig

100 fő felett

50 főig

100 főig

100 fő felett

12 000 Ft 15 000 Ft
25 000 Ft 15 240 Ft
19 050 Ft
31 750 Ft
Díj nettó/alkalom
Díj bruttó/alkalom
50 főig

100 főig

7 500 Ft 15 000 Ft
15 000 Ft 30 000 Ft
30 000 Ft 60 000 Ft
120 000
64 500 Ft
Ft

100 fő felett

50 főig

100 főig

100 fő felett

22 500 Ft 9 525 Ft
30 000 Ft 19 050 Ft
60 000 Ft 38 100 Ft

19 050 Ft
38 100 Ft
76 200 Ft

28 575 Ft
38 100 Ft
76 200 Ft

137 500 Ft 81 915 Ft

152 400 Ft

174 625 Ft

Az alap terembérleti díj az alábbiakat foglalja magában:
színházterem, mint helyiség használata, széksorok, előadói asztal, pulpitus, színpad, rezsi, takarítás, wc
használat (wcpapír, kézmosószappan, kéztörlő törölköző)

Terítés, mosogatás tartalmazza:
evőeszközök (4 féle), tányérok (3 féle), poharak (2 féle)
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